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У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я  

10 березня 2020 року                                                                              № 

Про впорядкування нумерації 
будинків, уточнення та 
присвоєння поштових адрес

Розглянувши заяви мешканців громади щодо уточнення та присвоєння поштових адрес, додані до заяв матеріали, з метою впорядкування нумерації об'єктів нерухомого майна, керуючись Положенням про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий поштовий номер) об'єктам нерухомого майна в місті Сторожинець, затвердженого рішенням VІ сесії VІ скликання № 107/6-2011 від 12 травня 2011 року із змінами, внесеними рішенням ХХVІІІ сесії VІ скликання міської ради від 16 липня 2014 року № 97-28/2014 "Про внесення змін до Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий поштовий номер) об'єктам нерухомого майна в м. Сторожинець", Тимчасовим порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 27.03.2019 року «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», ст. 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
            
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого  є Алексюк Драгомир Георгійович на підставі Договору купівлі-продажу від 12.03.1992 року, посвідченого державним нотаріусом Сторожинецької державної нотаріальної контори, зареєстровано в реєстрі за № 810, а саме: ізольованим приміщенням, що зазначені на по поверховому плані: 2-1 площею 5,30 кв.м., 2-2 площею 12,50 кв.м., 2-3 площею 3,00 кв.м., 2-4 площею 22,80 кв.м., 2-5 площею 16,90 кв.м., 2-6 площею 3,20 кв.м., 2-7 площею 3,70 кв.м., 2-8 площею 8,10 кв.м., загальною площею 75,50 кв.м., житловою площею 39,70 кв.м, які входять до складу 47/100 частин житлового будинку – вул. Чернівецька, 41 квартира № 2 (будинок номер сорок один квартира № 2) м. Сторожинець (попередня адреса: вул.Чернівецька, 41 м.Сторожинець Чернівецької області).

2. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, що розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та  споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером
продовження рішення виконавчого комітету № __ від 10.03.2020 року

7324589500:04:003:0040, площею 0,25 га, власником яких є Фотюк Петро Миколайович, – вул. Новожадівська № 11 А (номер одинадцять літера А)  с.Нова Жадова Сторожинецького району Чернівецької області (попередня адреса: с. Нова Жадова Сторожинецького району Чернівецької області ).

3. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого є Волковська Домна Федорівна, та яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровими номерами: 
- 7324510100:02:001:0590 площею 0,0213 га -  вул. Мічуріна  8/3 (номер вісім дріб три) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса:  вул.Мічуріна, 8  м. Сторожинець);
- 7324510100:02:001:0591 площею 0,0143 га -  вул. Мічуріна  8А (номер вісім літера А) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса:   вул.Мічуріна, 8  м. Сторожинець);
- 7324510100:02:001:0592 площею 0,0036 га -  вул. Мічуріна  8В (номер вісім літера В) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса:  вул.Мічуріна, 8  м. Сторожинець).

4. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником   якого є Волковська Домна Федорівна, та яке розташоване на земельній ділянці для будівництва індивідуальних гаражів з кадастровими номером: 7324510100:02:001:0594 площею 0,0029 га -  вул. Мічуріна  8Б (номер вісім літера Б) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса:  вул.Мічуріна 8  м. Сторожинець).

5. Уточнити поштову адресу нерухомому майну, яке складається з житлового будинку літ.А-І з верандою літ.а та ганком літ.а1 і господарських споруд – сараїв літ. Б, літ.В, вбиральні літ.Г, хвіртки № 1, воріт № 2, огорожі № 3, вигрібної ями №4), що розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером: 7324510100:01:005:0231, площею 0.0679 га, що належить Банческу Євгену Костянтиновичу,  -  вул. Чаплигіна, 28  (номер двадцять вісім) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса:   вул.Чаплигіна, 28 квартира № 1 м. Сторожинець, вул.Чаплигіна, 28/1 м.Сторожинець, вул.Чаплигіна, 28 м. Сторожинець). 

6. Присвоїти окрему поштову адресу нерухомому майну, власником якого є Горілий Роман Олександрович, та яке розташоване на земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровими номером: 7324585000:02:001:0093, площею 0,15 га -  вул.Слобідська, 1А (номер один літера А) с.Комарівці Сторожинецький район Чернівецька область (попередня адреса: -  вул.Слобідська с. Комарівці Сторожинецький район Чернівецька обл.).

7. Присвоїти окремі поштові адреси розподіленій земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що належить Фрунзі Олені Іллівні, наступним чином: 

продовження рішення виконавчого комітету № __ від 10.03.2020 року

- земельній ділянці площею 0,01 га з кадастровим номером 7324510100:03:004:0559 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – вул. Виговського Івана № 10 (номер десять) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса:  вул. Амурська  м. Сторожинець);
- на земельній ділянці площею 0,01 га з кадастровим номером 7324510100:03:004:0560 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – вул. Чубинського Павла № 9 (номер дев’ять) м.Сторожинець Чернівецька обл. (попередня адреса:  вул. Амурська  м. Сторожинець).

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар міської ради                                                               Ігор МАТЕЙЧУК


Підготувала:
Оксана АНДРІЯЩЕНКО


Погоджено:                  
Петро БРИЖАК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ






